PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ PER A LA DONACIO D’ACTIUS A
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
1El Patronat de la Fundació Internacional Josep Carreras, en la seva reunió de
25 d’abril de 2016, va aprovar l’ampliació del compromís econòmic destinat al
compliment de l’acord de 30 de novembre de 2010 amb la Generalitat de
Catalunya per a la creació, construcció i dotació de l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras. Partint del compromís inicial de € 14.000.000, el
Patronat va aprovar arribar als € 18.800.000, en dues fases, subjecte a
l’evolució de l’exercici 2016. La Comissió Delegada va quedar encarregada de
vetllar pel compliment d’aquest acord.

El total de les partides previstes en l’ampliació de la Fase 1 que va conduir a
l’adopció de l’acord esmentat en el paràgraf anterior era de € 4.309.190,98.
Dins d’aquest total s’hi incloïa una partida de € 172.062 per a l’adquisició del
mobiliari de l’Auditori del edifici Campus ICO – Germans Trias i Pujol.

La particular identitat de la Fundació i de l’Institut, amb el nom del nostre
President comú i fundador, el Sr. Josep Carreras, incorpora un ingredient
artístic que convé tenir en compte en el moment de realitzar algunes
actuacions. En particular, en el nostre cas, l’existència de un Auditori no pot
vincular‐se només a la seva missió purament funcional docent sinó que ha de
preveure la possibilitat de que aculli actes artístics protagonitzats o impulsats
pel Sr. Josep Carreras
En raó d’aquesta peculiaritat tant específica, i a fi de garantir una òptima
dotació tant per a les funcionalitats docent i social com artística, ha semblat
oportú equipar l’Auditori amb un mobiliari que estigui a l’alçada de totes les
activitats que s’hi desenvoluparan.
Per aquest motiu la Fundació ha cregut oportú efectuar directament la compra
del mobiliari de l’Auditori en la convicció de que el sistema de licitació exigible
a l’IJC podia fàcilment no aportar la solució més desitjable i apte per a tots els
fins que han de ser servits per la dita sala.

ACORD

El Patronat acorda fer donació a la Fundació Institut de Recerca contra la
leucèmia Josep Carreras del mobiliari que la Fundació Internacional Josep
Carreras adquirit per a la dotació de l’Auditori de l’edifici del Campus ICO –
Germans Trias i Pujol.
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